
436 SIR BELCHERS EXPEDITION TILL ARKTISKA ARKIPELAGEN

Compagniet. Den påfann nära sagde flods mynning en båt och
hvarjehanda effekter, som tillhört Franklinska expeditionen, men inga
lemningar af menniskor, icke heller några skriftliga underrättelser.
Ingen af sällskapet förstod Eskimoernas språk, och de kunde derföre
blott ofullständigt meddela sig med dem af detta »lögnaktiga» folk de
påträffade. Om Franklins fartyg erforo de intet. Närmare redogörelse
för denna expedition och det ringa resultatet afdensamma hafva vi icke
påfunnit.

Detta är siutet af dessa ett helt decennium fortsatta forskningsresor,
10 hvilka började med Franklins expedition. Antingen man ser pä de

pekuniära uppoffringar, de fordrat, eller pä det mod och den outtrött
liga ihärdighet, beifil och manskap på dessa ffirder ådagalagt, eller på
den omsorg, hvarmed regeringen sörjt för dessa sä utmärkta mäns
bibehällande och framgången af deras företag, eller pä mängden af
uppfinningar och graden af konstffirdighet, hvilka för sådant ändamål
stått den till buds, måste man erkänna, att det gifves blott ett folk pä
jorden, som eger vilja, insigt och förmåga till dylika företag. England
har visserligen resor till sjös att ställa i bredd dermed, och äfven andra
nationer hafva hän täfiat med detsamma. Men föga har någonsin

20 något sådant företag haft ett sä oegennyttigt mäl, nemligen endast
vetenskapens förkofran och fullgörandet af en mensklig pligt. Mcd en
sorgsen känsia ser man dessa utomordentliga ansträngningar i senare
hänseendet hafva misslyckats, och det ger blott en svag tröst, att dock
vetenskapen af dem skördat sina fördelar.

J. yO SO
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Med skyldigt erkännande af fiera Tidningsredaktioners godhet, att i
sina tidningar anmäla Litteraturbladets fortfarande, förteckna vi här
nedan de i landet 1857 utkommande tidningar.

Oulun Wiikko Sanomat har varit ett för alimogens upplysning
nitälskande blad, af det oskyldigaste innehäil. Det redigerades en tid af
E. Lönnrot, och Hr pastor Bäckvall har berömligen trädt i hans
fotspår. Med skäl må man derföre beklaga bladets brådöd, enligt Red:s
tillkännagifvande förorsakad deraf att Red. icke inom omfånget för

40 bladets privilegium ser sig i stånd att underhälla detsamma.
Herr F Poln lemnar Suometar’s redaktion, hvilken han under sex år

förestått. Herr P. eger icke, hvad man kan kaila en fiytande penna, men
han har upparbetat sin framställning till en gedigenhet och klarhet,
som skola gifva honom ett utmärkt rum bland Finska publicister. Det
manliga mod och ailvar, hvarmed han genomgått mången svår pröf
ning, gör honom förtjent af sina iandsmäns högsta erkännande. Med
rättvis sjelflcänsla må han nämna, att han lemnar det blad, som han
mottog med 93 prenumeranter, spridt i 4 600 exemplar.

En tidnings redigerande här i iandet är verkligen ingen plats att
50 afundas. Afven såsom egendom betraktadt är ett tidningsprivilegium

sä prekärt, att det när som helst kan förioras. En behällen inkomst på
en tidning af t. ex. 1 200 Rub. S:r representerar å 6 proc. ett kapital af
20 000 Rubet. Mödosamt förtjenad, skuile en sädan inkomst vara
tillräcklig för en persons Iefnadsbehof. Men den ger ingen säkerhet för
morgondagen. Det bör derföre icke förundra, om äfven med den mest
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ailvarliga håg att gagna och beredvillighet att något uppoffra ingen

gerna viii våga hela sin framtid på pubiicistens föga tacksama kai!. Sä

önskiigt det vore, att en man med Hr Poins vunna förmäga, skulie

fortfarande egna sig åt den Finska pubiicistiska iitteraturen, kan dock

detta icke under förevarande förhåilanden af honom begäras. Han har

redan uppoffrat, hvad 999 bland tusen anse oersättligt, ett antal år och

meriter för tjenstemannabanan. Måtte han i landsmäns erkänsia finna

en ersättning. ly han kan vara säker, att mången med oss skail minnas

hans namn med högaktning och tiligivenhet.
Afven den sä väl redigerade Lukemista Nuorisolle har ingått. Dess

redaktör Eero Salmelainen har deremot öfvertagit redaktionen af

Lasten Suometar, hviiken nu uppträder som sjeifständigt biad.

Hvad det nya Finska offlciela biadet, Suomen Julkisia Sanomia, kan

erbjuda i ersättning för nämnda föriuster i den Finska pubiicistiska

litteraturen, skaii framtiden utvisa. Det är åtminstone i besittning af

alla vilkor för en stor spridning, bland hviika äfven priset, säsom 50

proc. lägre än det förut sä ytterst nedsatta priset på Finska tidningar,

hvarförutom för detsamma icke erlägges någon försändningsprocent.

En annan ny Finsk tidning för ungdom, Aamurusko, uppträder i

Wiborg, redigerad af den berömiigt kända P. Hannikainen. Det är

giädjande, att se denne författare, hvars iitterära verksamhet sedan

Kanava’s plötsliga försvinnande hviiat, i anförda blad ätergifven åt

den fosterländska litteraturen.
Afven i Kuopio, der Maamiehen Ystävä redan för ett är tillbaka

upphörde, utkommer nu Kuopion Sanomia. Säledes ändock nie Finska

tidningar utom den officiela gå det kommande året och dess osäkra

öden till mötes.

Biand Iandets Svenska blad har den förändring inträffat, att ett nytt

blad Dagen annonserats att utgifvas i Helsingfors. medan Kuopio 30

Tidning hotar att upphöra.

Finskt-Svenska Tidningar
Helsingfors T.gar
Abo Tiäning
Aho tj,,derrättelser
Wiborg, Tidning för litteratur,
handel och ekonomi 2
Borgå Tidning 2
Den Evangeliska Budbäraren 60
Wasabladet 1
Barntidningen Eos 1
Dessutom de båda officiela Tidningarna.

2 30
2 30

69
1 15
1 15

10

20

Finska Tidningar 1857:
Suometar 1 Rb. pr post 1 Rb. 15 k.

Lasten Suometar 60 kp. “ 69

Sanomia Turust 50 kp. “ 58

Kristillisiä Sanomia 50 kp. “ 58

Saizan Lennätin 1 Rb. “ 1 Rb. 15

Aamurusko, sanaisia lapsille 40 kp. “ 46

Evankeliumillinen Sanansaattaja 50 kp. “ 58

Rauhan Sanansaattaja 50 kp. “ 5$

Kuopion Sajioinia 90 kp. “ 1 Rb. 5

pr post 2 Rb.
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